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Sant Martí d’Arenys de Munt i Santa Maria d’Arenys de Mar (Bisbat de Girona)

UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, ahir a la tarda rebíem la notícia del nostre bisbat 
que la celebració dominical es podrà celebrar a partir del 30 de maig, segons 
els documents adjunts que us enviem. Avui tenim la reunió virtual amb els 
capellans de l’arxiprestat i veurem com apliquem aquestes normes. Demà us 
en donaré les disposicions, bo i demanant-vos perdó per endavant per les 
molèsties i per aquest temps d’absència d’eucaristia que ens fa patir a tots. 
Hi ha però un altre punt que em té angoixat, que és el tema dels enter-
raments. Els consells parroquials saben prou bé com he intentat acompanyar a 
tanta gent com ha estat possible i he pogut estar, en nom de la comunitat, al 
costat de 15 famílies dels nostres pobles que han perdut algun familiar en el 
moment de l’enterrament. No hem pogut estar al costat de més persones 
perquè algunes famílies, en moments tan difícils, no sabien que tenien dret a la 
meva presència i des de la funerària tampoc han estat gaire al cas. 
Hem parlat amb la funerària i han dit que intentaran millorar el servei. Amb 
tot, veient, que l’estat d’alarma continua, m’agradaria recordar-vos el vostre 
dret i la meva disponibilitat perquè si malauradament arribés que algun vostre 
familiar o amic anés a la casa del Pare, aquells que ho desitgeu podeu reclamar 
la presència d’un capellà. Agrairia que ho féssiu saber a les persones que 
coneixeu i que passaran per aquest moment dolorós, perquè a mi se’m 
parteix el cor quan m’arriben persones, com ahir, plorant perquè han hagut 
d’acomiadar en solitud una persona estimada per ignorància dels seus drets. 
Portem-los a tots en la nostra pregària.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 13, 16-20)
Després de rentar els peus als seus deixebles, Jesús els digué: «Us ho dic amb 
tota veritat: No hi ha cap criat més important que el seu amo, ni cap enviat 
més important que el qui l’envia. Sabent això, feliços vosaltres si ho 
practiqueu. No parlo per a tots els qui sou aquí. Conec els qui vaig elegir, però 
s’havia de complir allò que diu l’Escriptura: El qui menjava amb mi, compartint 
el meu pa, m’ha traït el primer. Us ho dic ara, per endavant, perquè quan ho 
veureu, cregueu que jo soc. Us ho dic amb tota veritat: Els qui acolliran aquells 
que jo enviaré m’acolliran a mi, i els qui m’acolliran a mi acolliran aquell que 
m’ha enviat». 

COMENTARI
Avui Jesús renta els peus als seus deixebles i després els diu, amb tota 
simplicitat: «Feliços vosaltres si ho practiqueu». Què més caldria afegir? Un 
món on estàvem educant als nostres fills a ser els primers, a tenir-ho tot 
immediatament, ara i aquí, perquè tot es podia comprar, i de sobte ens n’hem 
adonat que hi ha coses que no es poden comprar. I ens n’hem adonat que al 
final, els qui estan salvant el món, són aquells que s’han posat al servei dels 
altres, més enllà de les seves possibilitats, senzillament per amor. Recordo una 
entrevista on van preguntar a la Mare Teresa de Calcuta si no li molestava que 
a vegades la gent no reconegués tot el servei que feia. Ella els va respondre, 
amb dues frases, la primera els va dir que Jesús, com a l’evangeli d’avui, també 
havia rentat els peus als seus deixebles, i que un l’havia traït i els altres l’havien 
abandonat... i després va afegir: «Donar a algú tot el teu amor, no és cap 
garantia que l’altre també t’estimarà. Però això no és important, no has 
d’esperar que t’estimin. Només has d’esperar que l’amor creixi en el cor de 
l’altre persona. I si per desgràcia l’amor no hi creix, sigues almenys feliç 
perquè l’amor ha crescut en el teu cor». Tant de bo que el nostre cor vessi 
d’amor.

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
AC 13, 13-25

De la descendència de David, 
Déu ha donat a Israel un 

Salvador, que és Jesús

· Salm responsorial
Sl 88

R. Senyor, cantaré tota la vida 
els vostres favors

·  Vers abans de l’evangeli
Ap 1, 5

Jesucrist, testimoni fidel, el 
primer ressuscitat d’entre els 
morts; vós ens heu estimat i 
ens heu alliberat dels nostres 

pecats amb la vostra sang

· Evangeli
Jn 13, 16-20

Els qui acolliran aquells que jo 
enviaré m’acolliran a mi

SANTORAL

Sant  August
Santa Gisela

Sants Sixt i Hou

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Andreu Guri i Sala

- Agraïment:
Als treballadors municipals   

dels nostres pobles                  
per la seva professionalitat
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